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Учителят БЕЗПЛАТНО получава:
•	 Комплект учебни материали
•	 Методическо ръководство на учителя
•	 Методическо ръководство на учителя по 

музика
•	 Музикален диск
•	 Комплект табла и природен календар
•	 Електронен вариант
•	 Електронно издание, одобрено от Мон 

1
група

Аз съм в детската градина

Аз съм в детската градина

2
група

Учителят поръчва:
Папка за детето:
•	 Познавателни книжки, интегрирани по 

всички образователни направления
•	 Картони по Конструиране и технологии и 

изобразително изкуство
•	 индивидуален протокол за резултатите от 

проследяване на постиженията



програмна система аз съм в детската градина

Познавателна книжка за детето в 3 части
(за учебната година от 15 септември до 31 май). 
образователното съдържание съответства на ДоСПо и 
е съотнесено с очакваните резултати по образователни 
ядра за Български език и литература, Математика, 
околен свят, изобразително изкуство, Музика, 
Конструиране и технологии, които са представени 
интегрирано. 



слънчова поляна

Спят цветята, скрити
сред тревата росна.
Слънцето с лъчите
нежно ги докосна.
Сякаш чудо стана...
Всяко цвете светна!
Малката поляна
стана многоцветна.
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Кума Лиса посред пладне
иска пиле да открадне.
Ей, деца, не се бавете,
а ограда поставете!

оГрадка за двораА

2

Гнездо за врабчоА

2

Ох, тъга, тъга голяма!
Малък Врабчо дом си няма!
Успокой се ти, врабченце!
Виж, рисувам ти гнезденце.

шалче за есента
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Накъсай цветната хартия,
парченцата на шала залепи.
Ще стане цветната магия,
пристигат есенните дни!

първа възрастова група (3-4 години)
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подреждам масата. прибори за хранене

слънце

Мама масата подрежда,
приборите слага там,
ще помогна със ръчички,
ето – ножче, вилица, лъжички.

Слънчо вече е голям
и се справя с всичко сам.
Ала няма му лъчите –
хайде да ги залепите!
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ветрило

празнична елха

А
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Пъстро, шарено ветрило
ще нагъна бързо сам.
И красиво, и полезно,
в моите ръце е знам!

Празнична елхичка тук стои,
но украса няма си, уви!
Топки цветни в този час
да поставим ний завчас!

детско портфолио Папката за детето е предназначена 
за директно използване като Детско 
портфолио чрез приложените 
разделители, които имат за цел 
да оформят отделните раздели на 
портфолиото, включващи необходимата 
информация за детето, в т.ч. резултати 
от дейностите и активностите му, като 
изработени модели и образци по 
Конструиране и технологии, рисунки 
и творби, създадени по направление 
изобразително изкуство, и други.

4 допълнителни картони по образователни направления 
“Конструиране и технологии” и “изобразително изкуство”, 
като на някои от елементите са с перфорация (готово 
изрязани форми) - разработени са в съответствие с тематичното 
разпределение по съответното образователно направление 
като допълнителен дидактичен материал в помощ на учителя. Картоните 
целят улесняване на учителя за реализацията на педагогическата ситуация 
като му осигуряват материал за индивидуалната работа на всяко дете.
Подбраните теми са съобразени с възрастовите особености на децата и 
могат да се използват и в други ситуации за автоматизиране на знанията по 
другите образователни направления.
инструкциите към децата са поднесени в стихотворна форма, за да 
бъдат лесни и приятни за възприемане и заучаване, като по този начин се 
активизира и речниковия им запас.
Картоните могат да се използват в игрови ситуации, украса на детската 
градина, подготовка за тържества и празници.

ново



програмна система аз съм в детската градина

Методическото ръководство на учителя 
представя концепцията на програмната система.  
В него са включени:
• тематично разпределение по всички 
образователни направления (вкл. Физическа 
култура). образователното съдържание е 
разработено таблично, което улеснява учителя 
при ежедневното планиране на педагогическите 
ситуации; 
• христоматия с художествени произведения - 
стихове, приказки, разкази, римушки;
•	примерни разработки на педагогически ситуации;
•	приложения по образователните направления; 
•	проследяване на резултатите от 
предучилищното образование.

Методическото 
ръководство 

на учителя по музика

Музикален 
диск

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО 

В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Първа възрастова група (3–4 години)

Име на детето: .......................................................................................................................................

Дата: ....................................

Учители на групата: ...................................................................................................................

Други участници в процеса на проследяване на постиженията на детето: ..................................................................................................... (име, статус)

Степени на постигане и оценяване на резултата – Детето отговаря: с помощ от учителя – 1 т.; с насочващи въпроси – 2 т.; самостоятелно – 3 т. 
Оценяването има за цел да ориентира учителя за развитието на актуалните потребности на детето. А именно по кои образователни направления 
и критерии за постигане на очаквания резултат по ДОС се справя и по кои е необходима помощта на учителя, родителите или други специалисти. 

месец 
СЕПТЕМВРИ

месец 
МАЙ

Образователно ядро Критерии за постигане на очакван резултат 1 т. 2 т. 3 т. 1 т. 2 т. 3 т.
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Речник
Звукова култура

1. Назовава пълното си собствено име.
Как се казваш?
2. Назовава възрастта си.
 На колко години си?
3. Назовава имената на майка си и баща си. 
Как се казват майка ти и баща ти?
4. В ежедневието детето използва думи за поздрав: здравей, довижда-
не, добро утро, добър ден.
5. Разбира и изпълнява инструкции. 
Занеси столчето до масата.

Свързана реч
Граматически правилна 

реч
Речник

6. Детето посочва и назовава мебели и играчка в занималнята. Използва 
кратки прости изречения.
7. Разказва за играчката, като използва прости изречения.
Вземи твоята любима играчка. Разкажи как играеш с нея. 

Възприемане на литера-
турно

произведение

8. Възприема кратка приказка: „Дядо и ряпа“. 

9. Назовава герои от приказката.

Аз съм в детската 
градина

детско портфолио
Индивидуален протокол за проследяване на постиженията на 
децата в началото и в края на учебната година
В детското портфолио е приложена специална форма (брошура) за 
проследяване на постиженията на детето (диагностика), включваща 
задачи и критерии за наблюдение за входно ниво (през м. септември) 
и изходно ниво (през м. май). Постиженията на детето се определят 
след попълването на приложения протокол. 
Методиката на това е изследване е развита в пълнота (вкл. 
описание на процедурата, инструкции към децата) в Методическото 
ръководство за учителя. Там е дадена и допълнителна информация в 
помощ на учителя при изготвянето на Детското портфолио.

ново
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първа възрастова група (3-4 години)

табла

Комплект табла по Български език 
и литература за онагледяване на 
художествените произведения:
•	 "Дядо	и	ряпа"
•	 "Дядовата	питка"
•	 "Козлета	и	вълк"

Комплект карти по звукова култура на речта
•	 развитие	на	артикулационния	апарат	и	слухово	възприятие
•	 активизиране	на	речника
•	 точно	и	ясно	произношение	на	звуковете
•	 онагледяващ	материал	за	игри	и	дидактични	упражнения

ЗЕЛЕ

ЗАЙКО БАЙКО ОТ ПАЗАРА
ЗЕЛЕ СЪС КАРУЧКА КАРА.
МАЙКА ЗАЙКА СЕ ЗАРАДВА –
СОЧНА ЗЕЛКА ЩЕ ОБЯДВА.

ЗАЕК

ЗИМА Е. ЗАСПА ЗЕМЯТА.
ЗАЙКО ЗЪЗНЕ ПОД БРЕЗАТА.
СВИЛ УШИТЕ, ЗЪБКИ ТРАКА,
ПРОЛЕТТА ЗЕЛЕНА ЧАКА.

ГРОЗДЕ

СЛЪНЦЕ ГРЕЕ, ГРОЗДЕ ЗРЕЕ.
НА ЛОЗАТА ВРАБЧО ПЕЕ:
- ГРЕЙ МИ, ГРЕЙ МИ, ЗЛАТНО СЛЪНЦЕ
ДА УЗРЕЕ ВСЯКО ЗРЪНЦЕ!

СЛОН

СТЪПВА СЛОНЧО ПОЛЕКА
И ПАСЕ ТРЕВИЧКА МЕКА.
- КАК ТРЕВА В УСТАТА СЛАГА?
- СЪС ХОБОТА СИ ПОМАГА.

ГЪСКА

СУТРИН СТАРИЯТ ГЪСОК
СЪСКА-ХЪСКА С ГЛАС ВИСОК:
- НАЙ-КРАСИВ И СМЕЛ СЪМ АЗ!
САМО МЕ Е СТРАХ ОТ СПАС...
ОСТРА САБЯ НОСИ ТОЙ,
ПО-ДАЛЕЧ ОТ НЕГО СТОЙ!

ЖАБА

ЖАБЧО СКАЧА В ЖАБУРНЯКА,
ЖАЛНО, ЖАЛНО ЖАБЧО КВАКА:
- ЕСЕН В КЛОНИТЕ ЖЪЛТЕЕ
И ПРИСПИВНА ПЕСЕН ПЕЕ.

ЖИРАФ

ВЧЕРА СПРЯ СЕ ВАЖНО СЛАВ
ПРЕД ВИСОКИЯ ЖИРАФ,
А ЖИРАФЪТ КИМНА ДАЖЕ,
„ДОБЪР ДЕН” ЗА ДА МУ КАЖЕ.

ШИШЕ

ОТ ЧЕШМАТА, ОТ ЧЕШМАТА,
ВЕСЕЛО ШУРТИ ВОДАТА.
НЕКА СИ ШУРТИ, ОТ НЕЯ
АЗ В ШИШЕТО ЩЕ НАЛЕЯ.

МИШКА

ШЕСТ МИШЛЕТА С ОПАШЛЕТА
НА ТАВАНА ШУМОЛЯТ.
ШШШЪТ! НЕ ШУШКАЙТЕ МИШЛЕТА!
МАЦА ИДЕ! ТИХО! ШШШШЪТ!

ЦВЕТЕ

СРЕД ТРЕВИТЕ – ПОГЛЕДНЕТЕ,
ЦЪФНАЛО Е НЕЖНО ЦВЕТЕ.
СЛЪНЦЕТО С ЛЪЧИ ГО ГРЕЕ,
А ВЕТРЕЦЪТ ГО ЛЮЛЕЕ.

ЛИСИЦА

ВСИЧКИ В МЛАДАТА ГОРИЦА
ЗНАЯТ ХИТРАТА ЛИСИЦА.
ЗАЙЦИ, ЕЖКОВЦИ, МИШЛЕНЦА
БЯГАТ С ПЪРГАВИ КРАЧЕНЦА.

ЧЕРЕШКИ

НА ЧЕРЕШАТА ВИСОЧКО
ВЧЕРА ПОКАЧИ СЕ ЧОЧКО.
В КОШНИЧКА НАБРА ЧЕРЕШКИ –
ВСИЧКИ СЪС ЧЕРВЕНИ ДРЕШКИ.

КУЧЕ

КУЧЕТО ИЗ ДВОРА ТИЧА,
КОКАЛЧЕТА ТО ОБИЧА.
ЧЕСТО ЧАКА ДО ВРАТИЧКАТА
ДА МЕ БЛИЗНЕ ПО РЪЧИЧКАТА. 

ФЕЯ

ФИФИ – ФЕЯТА ЛЮБИМА,
ЗНАЕ ФОКУСИ ЗА ТРИМА.
МАХВА С ПРЪЧКА И ФЪРР! –
ЛИТВА С КАДИФЕН ЧАДЪР.

КИФЛА

КОЙ КАКВО ОБИЧА ДА ЯДЕ?
БАБА ФАНИ КИФЛА И КАФЕ,
ДЯДО ФИЛИП СУПА СЪС ФИДЕ,
А ПЪК ВНУЧКАТА СОФИЯ
СЛАДОЛЕДЧЕ ВЪВ ФУНИЯ.
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ХЛЯБ

- ХАЙДЕ! – ТИХО ВИКА БАБА.
КРАЙЧЕ РЕЗНАХ ТИ ОТ ХЛЯБА!
ХЛЯБ СИ ХАПНАХ И ХАЛВИЧКА,
НЕ ОСТАВИХ НИ ТРОХИЧКА.

МУХА

ИХУ, ИХУ, ИХА-ХА!
ХВАНАЛА СЕ НА ХОРОТО
ХУБАВИЦАТА МУХА
С РОСНА КИТКА НА УХОТО.
ИХУ, ИХУ, ИХА-ХА!
ВРАБЧО КИХНА ОТ СТРЕХАТА,
ХУКНА ПРЕЗ ГЛАВА МУХАТА.

РИБА

РИБКА ПЛУВА ВЪВ РЕКАТА.
ВИКАТ ОТ БРЕГА ДЕЦАТА:
- РИБКЕ, УМОРИ СЕ МАЙ!
СПРИ И С НАС СИ ПОИГРАЙ!

РАК

БЪРЗО РАК-ОСМОКРАК
ВЪВ ВИРА СЕ ГМУРНА ПАК,
ЧЕ ГО ПЛАШИ СТАРА СВРАКА
ДА ГО ДРЪПНЕ ЗА МУСТАКА.

ДЪРВО

ДЪРВОТО ВЪН ЛЮЛЕЕ КЛОНИ,
ОБАЧЕ ПТИЦИТЕ НЕ ГОНИ.
ДОЛИТА ГЪЛЪБЪТ И ГУКА:
- ЗДРАВЕЙ, ДЪРВО! АЗ ПАК СЪМ ТУКА.

ЛЕЙКА

С МАЛКА ЛЕЙКА ВЪВ РЪКАТА
ДНЕС ПОЛИВАМ АЗ ЛЕХАТА –
ДА ЦЪФТЯТ КАТО В КАРТИНКИ
И ЛАЛЕТА, И ЛАТИНКИ.

МАЛИНА

ЛЕЛЯ ЛИЛИ ПОСАДИЛА
АЛЕНИ МАЛИНИ.
ЦЯЛО ЛЯТО ЛАПА МИЛА
СЛАДКИ ВИТАМИНИ.

КЪЩА

КЪЩАТА НЕ СЕ ПОКЛАЩА –
ТЯ МЕ СРЕЩА И ИЗПРАЩА,
А ПЪК БАБА КОСТЕНУРКА
НОСИ СВОЯТА КЪЩУРКА.

ЩЪРКЕЛ

ЩОМ ДОЙДЕ ПРОЛЕТ ТОЙ СЕ ВРЪЩА –
ЩАСТЛИВ ВЪВ БАЩИНАТА КЪЩА
И ОТ КОМИНА ТРАКА - ТРАК
НА ВСИЧКИ КАЗВА: - ТУК СЪМ ПАК!

ЙОД

ОЙ, ОЙ! ГЛЕДАЙТЕ РАДОЙ!
ТОЙ Е ИСТИНСКИ ГЕРОЙ!
МАМА С ЙОД КРАЧЕТО МАЖЕ,
А РАДОЙ НЕ ТРЕПВА ДАЖЕ.

ДЖОБ

ДЖИМИ – ФОКУСНИК ПРОЧУТ,
В СМЕШНИ ДЖИНСИ Е ОБУТ.
ТОЙ ЗА НАС ОТ ДЖОБА ВАДИ
ДЪВКИ, ДЖАНКИ, ШОКОЛАДИ...

ЮТИЯ

СМАЧКАН ПАНТАЛОН С ЛЮБОВ
ЮЛКА ЩЕ НАПРАВИ НОВ.
ТАЙНАТА ЩЕ ВИ РАЗКРИЯ –
ЮЛКА ГЛАДИ ГО С ЮТИЯ.

ЛЮЛКА

ЛЮБКА БЕБЕТО ЛЮЛЕЕ
ХЕМ ЛЮЛЕЕ, ХЕМ МУ ПЕЕ:
- ЛЮШ-ЛЮШ! КОЙТО СЛУШКА,
МАМА ЛЮБКА ЩЕ ГО ЛЮШКА.

ЯГОДА

ЯЯЯ! НА ГОРСКАТА ПОЛЯНА
ЯГОДКИ ЯДЕ БОЯНА.
СКОРО РОКЛЯТА И БЯЛА
С ЯГОДКИ ПОКРИ СЕ ЦЯЛА.

ЯЙЦЕ

В ДВОРЧЕТО НА ЛЕЛЯ ВАКА
БЯЛАТА КОКОШКА КРЯКА:
- КУДКУДЯК! КУДКУДЯК!
ЯЙЧИЦЕ ВИ СНЕСОХ ПАК!

ЙОД

Издателство „Изкуства” 1700 София, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б; тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397; e-mail: izkustva@yahoo.com; www.izkustva.net



Електронните издания на познавателните книжки иТи-ДГ за първа и втора възрастова група са система от 
педагогически ситуации по всички образователни направления. 
Електронните издания дават възможност за ефективна работа със съвременното поколение дигитални 
деца при интегриране на интерактивни софтуерни и хардуерни технологии. Доказаните традиционни 
методи на работа на детския педагог с дидактични игри и познавателни книжки се комбинират и допълват с 
възможностите за използване на съвременни технологии и организационни форми като:
•	фронтална	работа	на	учителя	с	използване	на	интерактивна	дъска;
•	съчетаване	на	електронно	съдържание	със	задачи	за	изпълнение	върху	хартиен	носител.

СаМоСТояТЕлни ЕлЕКТронни иЗДания  
на ПоЗнаВаТЕлни КнижКи иТи-ДГ  
По ВСичКи оБраЗоВаТЕлни наПраВлЕния, оДоБрЕни оТ Мон

Електронните издания на познавателните книжки иТи-
ДГ включват интерактивни ситуации по Български език и 
литература и Математика, които покриват всички теми от 
образователните ядра. Всяка интерактивна ситуация от 
електронното учебно съдържание обезпечава работата 
на педагога за една или няколко педагогически ситуации 
от тематичното разпределение. отчитайки спецификата на 
образователните направления околен свят, изобразително 
изкуство, Конструиране и технологии и Музика, са подготвени 
богати нагледни материали и интерактивни задачи, аудио 
файлове с музикални произведения за възприемане 
и възпроизвеждане, както и за слушане за групова и 
индивидуална работа на децата.



Електронните издания на познавателните 
книжки иТи-ДГ включват образователните 
направления:
•	Български	език	и	литература
•	Математика
•	Околен	свят
•	Изобразително	изкуство
•	Конструиране	и	технологии
•	Музика

аПроБирано и УСПЕшно 
рЕалиЗирано



електронни ресурси

https://izkustva.bg/
•	 Годишно тематично 

разпределение
•	 Проследяване на 

постиженията на 
децата

•	 Методически насоки 
за работа в смесена 
възрастова група

•	 Методически насоки за 
интерактивен модул

Електронно четим варинат на познавателни книжки, 
музикални файлове, 

онагледяващи материали, 
интерактивна среда за реализация на образователно съдържание

ново



За осъществяване на ефективна комуникация 
между учители, родители и деца/ученици, 
издателство “изкуства” поддържа интернет сайт 
на адрес http://www.izkustva.net. 
В него ще намерите каталог, описание на 
предлаганите издания, нормативни документи, 
контакти, полезни материали за родителите, 
допълнителни разработки и насоки към учителите 
и директорите, информация за провеждани 
курсове и обучения.

иЗКУСТВа БГ е обучителна организация, оценена 
и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 
9001:2015. област на приложение: "организиране 
и провеждане на обучения". Със заповед 
на Министъра на образованието и науката, 
иЗКУСТВа БГ е вписана в информационния 
регистър на одобрените програми за обучение за 
повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, съгласно чл. 229 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
иЗКУСТВа БГ реализира обучения с връчване на 
сертификат за 1, 2 и 3 квалификационни кредита, 
съгласно приложение 14 към чл. 48, ал. 1 от наредба 
15 от 22 юли 2019.

http://izkustva.net/

http://bg.izkustva.net/

ново

електронни ресурси



допълнителни материали

“Хартиени вълшебства” занимателно запознава 3-4 годишните деца с 
промените, които стават с хартията - сгъване, мачкане, лепене и други.

В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването 
на възможността от едни и същи изходни форми  да се 
получават разнообразни обекти от действителността - къщи, дървета, цветя 
и превозни средства. С богатата си образност и емоционалност стиховете 
активизират въображението на децата, обогатяват емоционалните им 
преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творческата 
им активност и самостоятелност. 

Учебните помагала “Хартиени вълшебства” съдържат теми и задачи по образователните 
направления изобразително изкуство и Конструиране и технологии за работа с хартия и 
техники за апликиране и ху до жествено конструиране. Заниманията се изпълняват в детската 
градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.
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Шапка

Весел празник наближава
и Лепилко днес решава
шапчица като фуния
да направи от хартия.
Мързеливко ти не си –
бързичко я украси!
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Зайче

Вземи квадратчето хартия,
внимателно, полека прегъни я
и фокус-мокус – виж ушички
на зайче със добри очички. 21

Пиленце страхливо

Пиленце от страх писука:
– Где е мама Кокошанка?
Хайде, залепи го тука,
на зелената полянка.
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Диадема – мишле
Аз съм храброто мишленце
моля, вижте ми мустака.
С тънкото си опашленце
гъделичкам котарака.


